DE PUNT

Het Wijnhaveneiland ontstond rond 1610 als
eerste uitbreiding van de stad Rotterdam op
oorspronkelijk buitendijks grondgebied.
De kaden werden volgebouwd met pakhuizen en
fraaie koopmanshuizen. Vooral de wijnhandel
bracht de stad veel geld in het laatje.
Aan de Scheepmakershaven waren vele
scheepswerven gevestigd.
Op de Punt stond een gemeentelijke Stadskraan
voor het laden en lossen van goederen. De
belastingen op de wijnhandel waren eeuwen de
belangrijkste inkomstenbron van de stad
Rotterdam. Ook was het Wijnkopersgilde hier
gevestigd, een van de rijkste gildes van de stad.

De Punt van het Wijnhaveneiland heeft vele
bestemmingen gehad in haar meer dan 400jarig bestaan.
Tegenwoordig domineert het gebouw de Red
Apple (KCAP architecten) de bebouwing van de
punt. Dit gebouw bestaat uit een woontoren van
40 verdiepingen en een onderbouw die uitkraagt
richting Oude Haven. In de onderbouw zijn
kantoren, een parkeerlaag en daarboven
woningen gevestigd. Op de kade van de Punt
staat de Filosofenbank van Saskia Wigbold.
Aan de kade ligt de jachthaven ‘The Red Apple
Marina’.
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De appelmarkt

Eind 19e eeuw wordt de Wijnhaven ruw
doorsneden door een spoorlijn, ’het luchtspoor’.
Op de Punt wordt de Gemeentelijke reinigingsen ontsmettingsdienst ingericht.
Tienduizenden landverhuizers passeren
Rotterdam, op weg naar Amerika met de
Holland-Amerika Lijn. Zij verblijven in afwachting
van vertrek tijdelijk in één van de vele
logementen.

In de 19e eeuw ontstond er een levendige
handel in fruit op de Punt, onder andere appels.
De Punt werd dan ook wel de Appelpunt
genoemd.
Er staat nog een oude appelboom voor het
Ibishotel naast de oprit van de Wijnbrug. In de
20e eeuw inspireerde dit stadsdichteres Jana
Beranova mede tot het gedicht ‘De Red Apple’.

Ontluizen van migranten

The Red Apple
127 meter
Het eiland lijkt een schip dat water klieft.
Haar boegbeeld: een boom van een appel.
De lucht bloost van al dat rood.
Waar platbodems aanmeerden met vaten wijn,
jogt een jogger zich uit de naad, zijn sweatshirt
in stijl met grote broer The Big Apple.
Het bombardement op 14 mei 1940 verwoest de
bebouwing van het Wijnhaveneiland.
Na de oorlog wordt de Punt ingekort en
verrijzen er vooral kantoren op het
Wijnhaveneiland. Deze kantoren worden in 1990
gesloopt ten behoeve van de bouw van de Red
Apple.
Lange tijd staat er ook een benzinestation op de
Punt.

Zoek de kleine appelboom die niemand heeft
geplant en – Gods wonder – niemand heeft
omgehakt.
Toeval zit in een gemorst zaadje.
Ga naar de punt van de Wijnhaven
dorstend naar zomer, geur van de appelmarkt.
Bijt in een appel, rood en rijp.
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‘Mamma, waar komen appels vandaan?’
vraagt het kind.
‘Van de appelboom, schat.’
‘ En waar komt de appelboom vandaan?’
vraagt het kind.
‘Dat, schat, is het geheim van de appel.’
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